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I HAR FYLT 50 ÅR og har på denne tiden tilegnet oss erfaring og

kunnskap for å finne det mest optimale materialet og den beste
løsningen for den enkelte kundes behov. Og blikket er fortsatt vendt
fremover; det viktigste arbeidet ligger fortsatt foran oss
– sammen med og for kundene.
Plasten kom for fullt på midten av 1900-tallet og har siden bidratt
til utviklingen av produkter som ikke finnes i andre materialer.
Flyvinduer og vindmøllevinger er to eksempler på produkter som
lages i plast for å tåle påkjenningene de utsettes for. Plastandelen
i bilene øker, noe som bidrar til lavere vekt og dermed reduserte
utslipp. Innen arkitektur og design bidrar plasten til opplevelser
både innvendig og utvendig. Plasten spiller også
en viktig rolle innen medisin, for eksempel for å
muliggjøre steril og langvarig oppbevaring eller
som reservedeler i kroppen. Plasten spiller med
andre ord en viktig rolle i hverdagen og bidrar til
utviklingen.
Men plast er ikke bare ett produkt. Det finnes
utallige typer, og materialene utvikles hele tiden
for å få enda bedre egenskaper. I dette magasinet
lar vi noen av våre produsenter og kunder – og
deres sluttkunder – gi eksempler på hvordan gops
produkter er blitt brukt.
Vår rolle som leverandør er å fortsette å følge
utviklingen av nye materialer, å drive utviklingen
fremover ved å fortelle produsentene hva kundene etterspør – og hele tiden lære oss mer for å
kunne finne de beste løsningene for kundene.
Vi er stolte og glade over alt vi har oppnådd i
løpet av de første 50 årene. Nå jobber vi for at
fremtiden skal bli enda bedre, og vi fortsetter å
utvikle tilbudet for å kunne bli en enda sterkere
samarbeidspartner for kundene.

Petra Carnbäck,
adm. dir., gop

www.gop.no
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VIGNETT

MEGANITE – dekorative
plater av mineralkompositt
til blant annet kjøkken,
baderom og butikkinteriør.
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SERVICE

gop ER ALLTID
I NÆRHETEN
gop tilbyr et nøye utvalgt sortiment av innovative plastprodukter og
plasthalvfabrikata fra markedets ledende plastprodusenter. Med vår
kunnskap om plast hjelper vi deg med å finne de beste kreative
helhetsløsningene på dine og kundenes problemer.
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VÅRE KONTOR OG LAGER ligger i
Kungsbacka sør for Göteborg samt i
Stockholm, Oslo og på Sjælland. Med
vår tilstedeværelse kan vi garantere høy tilgjengelighet gjennom rask distribusjon og
leveringssikkerhet.

VÅRE ANLEGG er utstyrt med automatsager og kappemaskiner som
gjør at vi kan levere ferdig tilmålte
plater.
I NETTBUTIKKEN gop STORE har du
direkte tilgang til lagersaldo, odrehistorikk, bilder, produktinformasjon og kundespesifikke priser, alt
samlet på ett sted døgnet rundt.

GJØR DINE UTFORDRINGER til våre.
Våre dyktige medarbeidere gir veiledning fra idé til leveranse, og i tilbudet inngår rådgivning og opplæring innen
vårt brede produktutvalg.
Med over 50 år i bransjen og et høyt engasjement har vi mye kunnskap som vi gjerne
deler.
VI BIDRAR TIL INNOVASJON,
holder oss oppdatert og sprer informasjon om utviklingen i bransjen.

Du er alltid velkommen til å snakke med våre dyktige medarbeidere – per telefon,
e-post eller ved å besøke et av våre kontorer. Eller du kan gå inn på gop.no, der du
finner informasjon og inspirasjon døgnet rundt.

KUNGSBACKA Besøksadresse: Magasinsgatan 16. Tlf.: +46 31 87 00 10.
STOCKHOLM Besøksadresse: Mjölnarstigen 16–18, Spånga. Tlf.: +46 8 795 94 90.
OSLO Besøksadresse: Vollaveien 20A. Tlf.: +47 23 28 90 30.
SJÆLLAND Besøksadresse: Tingbjergvej 6, Bjæverskov. Tlf.: +45 70 40 40 44.

www.gop.no

5

INSPIRASJON

AKYPRINT 5 mm 1300 g
PP BUBBEL
Sandwich-plate av polypropylen med bobleformet midtlag og flate yttersjikt. Har lavere vekt enn
mange tilsvarende produkter. Materialet er holdfast,
vanskelig antennelig og svært bestandig mot fukt.
Platen har utmerkede trykkegenskaper.

EKOPLY
100 % resirkulert polyeten og
polypropylen. Materialet har
lav vekt og høy slagfasthet
– et godt alternativ til MDF
eller plywood.

SLOANLED PRISM NANO
Kompakt LED-løsning for belysning av
homogene akrylbokstaver og grunne
profilbokstaver.

MEGANITE
Mineralkompositt / solid overflate av akryl- og
aluminatrihydrat. Ideell for interiør i baderom,
kjøkken og butikker. Materialet gir slitesterke,
porefrie og hygieniske overflater.
Fås i en rekke utførelser og farger.
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NYHETER

GOBOARD VISCOM
POLYSTYREN
goBoard Viscom består av
en kjerne av oppskummet
polystyren og et yttersjikt av
PVC. Platen er spesielt utviklet
for reklamebruk der det kreves
lav vekt. Den har svært høy stivhet og godt vedheft ved
digital- og screentrykk.

GOBOARD ISOLATION
POLYSTYREN
Oppskummet polystyren med limbelagt overflate. Brukes
som isolasjonsmateriale til bl.a. fasader, dører og vinduer.
Materialet er lett og stivt med lav U-verdi og har selvklebende yttersjikt for enkel påføring.

STACBOND
Slagfaste fasadeplater i aluminiumskompositt for
uttrykksfulle fasadeløsninger. Yttersjiktet kan fås
i en rekke ulike utførelser inndelt i fire kategorier:
solid, metallic, tre og spesial.

RODECA FASADE
Innovativt fasadesystem til
fasader, tak og interiører som krever
høyt lysinnslipp og gode isolasjonsverdier.
Kan fås i en rekke farger og utførelser.

www.gop.no

7

Foto: Jesper Orrbeck Photography AB

VIGNETT
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gop TILBYR

50 år

MED BLIKKET VENDT

FREMOVER
Familieselskapet gop har helt siden oppstarten for 50 år siden vært drevet av lidenskapen for plast – dette foranderlige og alltid nærværende materialet som hele tiden
videreutvikles for nye egenskaper og nye
bruksområder.

F

or 50 år siden, i 1968, ble gop grunnlagt
av Lars Carnbäck.
– Pappa drev så selskapet sammen med
broren i mange år, men kjøpte ham ut for
15 år siden. Etter dette er selskapet blitt
drevet videre av vår side av familien, og i
2015 tok jeg over som adm. dir. da pappa gikk ut i pensjon, sier Petra Carnbäck.
Broren hennes, Filip, jobber også i selskapet, mens
søsteren har valgt å bli arkitekt og driver sitt eget selskap.
Nå drives gop av andre generasjon Carnbäck, med
77 medarbeidere i Sverige, Norge og Danmark. Selskapet
har ikke bare rukket å fylle 50 år, det hadde også en
rekordomsetning med over 400 millioner kr i 2017.
Dobbelt grunn til å feire, altså.

NYTT VERDIGRUNNLAG
– OG NETTBUTIKKEN gop STORE
I dag er gop et mellomstort selskap med sterke vekstmål.
– For å lykkes med det, må vi klargjøre hvordan vi
skal arbeide internt og eksternt. En del av dette er det
nye verdigrunnlaget som vi har utarbeidet sammen
med våre kollegaer, sier Petra.
Hun tror selv at mye av kundenytten med
gop ligger i at selskapet både har ekspertkunnskap og hele bredden av materialer som er til-

»

www.gop.no
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VIGNETT

THE STORY OF gop

50 år med minner.
Hele tiden med fokus
på produktet, med
tyngde i erfaring og
med blikket vendt
fremover.

»

gjengelige på markedet, inndelt i to segmenter: industri og reklame samt bygg og hage.
– Vi følger med på verdensmarkedet for kundene,
viser dem aktuelle trender og identifiserer de mest
pålitelige produsentene – både større og mindre
aktører. Med dyktige medarbeidere og moderne verktøy veileder vi kundene til riktig produkt, gir dem
relevant dokumentasjon og bistår med personlige
ekspertråd. Vi er med kundene fra første til siste
dag i prosjektet.
Petra sier videre at selskapet lanserte nettbutikken gop Store våren 2018.
– Vår ambisjon er
å gjøre det enkelt for
gop STORE
kundene ved å samle
I gop Store på gop.no er det enkelt
all informasjon på ett
å få oversikt over gops sortiment,
sted. Vi har skapt en
sammenligne produkter og få detalpersonlig plattform
jert produktinformasjon. I tillegg til
der kunden enkelt
at du her kan bestille materialer, har
finner informasjon,
du også tilgang til lagersaldo, ordrelagersaldo, ordre
historikk og beregningsverktøy.
historikk, produkt
informasjon, høyoppløste bilder og relevant dokumentasjon, for eksempel
sikkerhetsdatablad og produktblad. Plattformen er
under utvikling, og vi jobber kontinuerlig med å oppdatere gop Store og analysere trafikken for å forbedre
funksjonene som kundene bruker mest.
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BÆREKRAFT OG FREMTID
gop har vært ISO-sertifisert innen kvalitet og miljø
siden 2004, og selskapet er også knyttet til FTIregisteret som en del av produsentansvaret for emballasje.
– Vi ser også på hvordan vi kan utvikle ulike former for samarbeid, for eksempel med selskaper som
arbeider med resirkulering av plast. Når det gjelder
nye produkter, forsøker vi hele tiden å se hva som
finnes på markedet og tar høyde for bærekraftsperspektivet, sier Petra.
Hun fortsetter:
– Jeg er overbevist om at plast vil spille en stor
rolle i lang tid fremover. Hvordan og i hvilket format
er vanskelig å si per i dag. Det skjer store endringer,
man tester andre måter å utvikle materialet på. Det
utvikles hele tiden nye plasttyper med fokus på
redusert miljøpåvirkning.
Petra avrunder med å si at gop vil fortsette å være
en sterk partner for kundene og at selskapet hele
tiden utvikler produktporteføljen og tilbudet for å
kunne yte enda bedre service.
– Vi arbeider hele tiden med å tilføre nye produkter som passer inn i markedet og som kan gi vekst
for kundene og dermed også gop på sikt. En viktig
faktor er at vi aldri er fornøyd, men hele tiden tenker på hva vi kan gjøre mer av, bedre og hva vi kan
forenkle – både for kundene og oss selv. ■

Q U A L I T Y H OT E L | C A S E

Letthet og
brannklasse
AVGJORDE VALGET

Da Quality Hotel Globe i Stockholm ble totalreno
vert og utvidet, ved hjelp av White Arkitekter, ble
hotellet skreddersydd for store begivenheter. Det
har i dag 18 konferanselokaler som til sammen kan
ta imot 1400 gjester. Det største lokalet, Galaxen,
har et eksteriør som er beskrevet som et spekta
kulært puslespill med over 6500 brikker.

FOTO: THOMAS HARRYSSON

www.gop.se
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Magnus Croon,
bygningsingeniør
White Arkitekter

»M

agnus Croon, bygningsingeniør,
og Jonas Runberger, arkitekt og
gruppesjef, arbeider begge for
White Arkitekter. De forteller at
konferanselokalet ikke var med i
planene fra begynnelsen av i pro-

sjektet.
– Det stikker ut i atriet mellom de to hotellbygningene. For å gjøre det tiltalende og interessant,
ønsket vi å skape et transparent skall. Da fikk vi
ideen med å jobbe med lameller, sier Magnus.
– Vi ville at det skulle være en dynamisk effekt
når man beveger seg rundt omkring i lokalene.
Systemet måtte imidlertid være enkelt, selv om
lameller i flere ulike retninger møtes og skjærer
gjennom hverandre. Vi skapte et system som gjør
at ikke alle brikkene er ulike, selv om det ser komplisert ut, sier Jonas.
Han sier videre at konferansesalens led-belyste
utside gjør at man kan endre fargen.
– Belysningen gjør også at du ser den når du går
forbi utenfor hotellet; til og med når du kjører forbi
på Nynäsvägen. Det er et lysende interessant objekt
som henger der inne.

HVORFOR FOREX CLASSIC?
Lamellstrukturen er konstruert av forex Classic,
en oppskummet PVC-plate med matt overflate.
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– forex er ikke et vanlig byggemateriale. Vi jobber vanligvis mer med tre, MDF og plate, og så egentlig først på MDF. Men MDF-plater er tunge, og de
brenner. De må også males. Vi ville ha en hvit plate,
så det var praktisk at forex allerede er hvit – også
når man sager i den. Den er også lett og brannklassifisert. Vi fikk dessuten en brannkonsulent til å utføre en fullskalatest, der man bygde opp en seksjon
i et sikkert lokale og forsøkte å sette fyr på den, sier
Magnus.
Når to plater skal møte hverandre i en bestemt
vinkel, må de, uansett materiale, bearbeides.
– Vi har avanserte digitale modeller som gjør disse
beregningene, og de tilpasses i samråd med tømrerne slik at de skal passe verktøyet deres; C&D
Snickeri utførte arbeidet i en 5-akset fres. Opprinnelig var tanken at forex-platene både skulle freses
og varmformes, men det viste seg å være tilstrekkelig med fresing, sier Jonas.
Magnus understreker at både fresingen og
monteringen krever nøyaktighet for at det ikke skal
se slurvete ut.
– Størrelsen på råmaterialene valgte vi ut fra hva
fresemaskinen kunne håndtere. Derfor ble det laget
seksjoner på ca. 2x2 meter, som ble transportert fra
produsenten og hengt opp på stedet. For å få en pen
overgang mellom platene, ble det frest spor i endene
av delene som skulle kobles til hverandre. Der limte
man fast kjeks (en plate som ser ut som en kjeks)
og fuget dem sammen, sier Magnus.

STERK MATERIALINTERESSE
– At man kan endre lyset, både når det gjelder farge
og intensitet, innebærer en annerledes opplevelse
for vår del; som arkitekter er vi ellers vant til å ha
kontroll over utformingen. Det ble et interessant konsept, og den hvite forex-platen og bruken av lyset var selvsagt bevisste valg, sier Jonas.
Magnus sier til slutt at White
Arkitekter har en stor interesse for
hvordan ulike materialer kan be
arbeides for spesifikke løsninger og går
i dybden på materialets egenskaper,
for eksempel hva angår akustikk.
– Bærekraftperspektivet er viktig og noe
det er satt enda større fokus på de siste årene.
Vi jobber med resirkulering og med å minimere
CO2-utslipp i produksjon og drift. Det er viktig at materialene ikke går tapt, og derfor er det en åpenbar
fordel at materialet ikke er blandet – hvis man noen
gang vil ta ned forex-platene, kan de resirkuleres. ■

Jonas
Runberger,
arkitekt og
gruppesjef,
White
Arkitekter

Q U A L I T Y H OT E L | C A S E

DET VISUELLE
INNTRYKKET
ER VIKTIG
– Konferansesalen Galaxen er et annerledes lokale som skiller seg ut. Den svever over lobbyen og kan også lyssettes
i ulike farger, noe som gjør den spesiell.
Vi ønsker å røre noe i folk og håper at
gjestene husker oss, sier Tina Hedman,
adm. dir. i Quality Hotel Globe.

Et interessant konsept,
bruken av
forex og lyset var
bevisste valg.

www.gop.no

TINA SIER at konkur-

ransen om konferansegjestene er hard
og at det er gjestenes opplevelser som
avgjør om de kommer tilbake og om de
anbefaler hotellet til
andre.
– Personalet har selvsagt
mye å si, men selve lokalet er også viktig – det
må kunne gjøres om og tilpasses behovet til de
enkelte kundene. Fargesettingen spiller en viktig rolle, og når det gjelder Galaxen, kan vi velge;
vi kan for eksempel lyssette med kundesel
skapets profilfarge. Vi kan også tilpasse til ulike
begivenheter, sier Tina og legger til at Galaxens
plassering gjør at lyssettingen farger hele lobbyen.
Hun understreker at førsteinntrykket er
svært viktig for gjestenes totalopplevelse.
– Det visuelle førsteinntrykket er viktig.
Alt må selvsagt fungere også etter dette, men
de første sekundene setter preg på totalopp
levelsen. For vår del gjelder ikke dette inntrykket bare for konferansedeltakerne, men også
for de andre, som kanskje ikke engang vet at de
ser på et konferanselokale: hotellgjester og
besøkende som bare kommer innom for å spise
i restauranten eller ta en drink i baren. Vi har
en fantastisk og unik lobby som du ikke finner
maken til i noe annet hotell i Sverige, og
Galaxen er en del av det som gjør lobbyen svært
spesiell, sier Tina. ■
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ALLSIDIG
MATERIALE

DE VANLIGSTE bruksområ-

dene for forex er skilt, veggkledning, innvendig og utvendig design. forex er også
brannklassifisert i henhold til
EN13501-1, noe som gjør det
svært populært til messemontere
og lignende bruksområder.
– forex har eksistert i ca. 30 år. Det er et svært
takknemlig og enkelt materiale å jobbe med, noe
som gjør at det egentlig bare er fantasien som setter
grenser for hva man kan bruke det til. Du trenger
ingen spesialverktøy for å bearbeide materialet –
standardverktøy fungerer utmerket. forex er dessuten svært skånsom for verktøyet, noe man vanligvis setter pris på da denne kostnaden noen ganger
kan være svært merkbar, sier Niklas Noren, Sales
Manager Nordic Countries for forex-produsenten
3A Composites | Polycasa.

BREDT UTVALG

For å kunne oppnå de ønskede formene da de
lagde utsiden av konferanselokalet Galaxen i
Quality Hotel Globe, og for å få dem til å fungere
i sammenhengen, trengte man et lett
materiale med mange ulike egenskaper.
Valget falt på FOREX Classic.

Niklas sier at selskapet utvikler, produserer og
markedsfører materialer av høy kvalitet for blant
annet detaljhandelen: et bredt spekter av stive plast
ark samt transparente plater av akryl, pet og poly
karbonat samt aluminiumskompositt og papirmaterialer. Materialene brukes blant annet til butikk
og innredning, møbelkonstruksjon, hyller og skiltmaterialer.
– Produktene er kostnadseffektive, enkle å bearbeide, dimensjonsstabile og gir varig fargeekthet og
-skarphet, sier Niklas.
Han sier at miljøhensyn er en viktig sak for 3A
Composites | Polycasa.
– Som et globalt selskap er vi bevisste på og tar
ansvar innen alle tre nivåer av bærekraftig virksomhet: økologisk, sosialt og økonomisk. Vi legger svært
stor vekt på bærekraft i produksjonsprosessene og
satser på miljømessig bærekraftige materialer.
Produksjonsanleggene har i en årrekke vært sertifisert i henhold til den internasjonale miljøledelsesstandarden ISO 14 001. Vi arbeider også i henhold
til tilsvarende ledelsessystemer for kvalitet, arbeidsplassikkerhet og energihåndtering, sier Niklas. ■
Fotnote: forex er et registrert varemerke.
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Niklas
Noren,
Sales
Manager
Nordic
Countries
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TRYKKER PÅ PLAST

– FOR MILJØETS SKYLD
Det blir mer og mer vanlig å trykke på polypropen, PP.
Etterspørselen øker i takt med at stadig flere oppdager
de fysiske og miljømessige egenskapene til materialet.
FOTO: ERIK THOR

www.gop.no
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i har valgt å satse på pp av miljø
årsaker og for kundenytte. Materialet kan resirkuleres, og ved eventuell forbrenning dannes det bare
vann og karbondioksid. Det er dessuten lettere enn andre plasttyper,
noe som gjør frakten billigere og den totale miljø
påvirkningen mindre, sier Jonas Andersson. Han er
deleier av Realtryck AB – et offsettrykkeri som har
lang erfaring med å trykke på ulike spesialmaterialer, for eksempel pp og andre plasttyper.
– pp er fysisk sterkt, materialet blir faktisk sterkere når det bøyes, i motsetning til mange andre
plasttyper eller papp. Når man for eksempel trykker
hyllevipper på papp, setter man på en aluminiumsarm
kalt twinstick. Hvis du kommer borti en slik, kan
vippen slippe, men en pp-arm går ikke i stykker. Det
er dessuten bedre for miljøet å lage en integrert arm
i samme materiale. Da slipper butikkpersonalet å
kildesortere materialene, sier Jonas.
Slitestyrken gjelder også hyllekantetiketter, der
flere butikkjeder har gått over til å trykke på pp. Tidligere trykte de på papp, og da måtte de stadig bytte
ut på grunn av slitasje. Nå bytter de bare når de skal
endre informasjon om et produkt eller når de har
nye kampanjer/produkter.

VIL ØKE KUNNSKAPEN
– Mulighetene med å trykke på pp er uendelige, og
etterspørselen har økt så mye at materialleverandørene tidvis har problemer med å levere det ønskede
volumet. Men jeg mener fortsatt at markedet ikke
helt har oppdaget hvor bra det er og hvor ofte man
kan og kanskje bør bytte ut papp med pp. Reklamebyråer, Print Management-selskaper og sluttkunder
må få økt kunnskap om alle fordelene pp gir.
De fleste maskiner for digitalt storformat kan
trykke på pp uten problemer, men digitaltrykk er en
forholdsvis treg metode som derfor ikke egner seg
for store volumer. En offsetpresse klarer 14 000 ark
i timen – som da er helt tørre når de kommer ut.
Jonas påpeker at trykken blir bedre med offset, selv
om de beste skriverne nå nærmer seg kvalitetsmessig.
Det er imidlertid ikke alle offsettrykkerier som
klarer pp-trykk, det krever nyinvesteringer i maskiner eller tørkesystemer.
– De som ikke har mulighet til å trykke på disse
materialene, anbefaler selvsagt papp til kundene.
Men flere og flere har investert i led-teknologi da
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Nøye utført arbeid samt riktig PP-type og trykkfarge gir optimal trykkvalitet.

det gir mange fordeler, også for siviltrykkeriene som
trykker på papir og enklere papp, sier Jonas.
– Kvaliteten på selve pp-materialet påvirker selvsagt resultatet, og vi har valgt gop som hovedleverandør fordi deres pp har den fineste overflaten. De
er så vidt vi vet den eneste leverandøren i Sverige
som kan tilby pp-folie med silkeoverflate på begge
sider med en opak kjerne som gjør at man også kan
trykke dobbeltsidige motiver. Trykkvaliteten blir
dermed optimal og holder stort sett samme høye
kvalitet som på papir, sier Jonas og fortsetter:
– Det stiller selvsagt store krav til både prepress
avdelingen og våre kompetente trykkere for å kunne
oppnå ønskelig resultat, og vi har jobbet i lang tid
for å nå de høye kvalitetsmålene.
Jonas mener det trengs økt kunnskap om den
totale miljøpåvirkningen til de ulike plastmaterialene, slik at flere selskaper kan ta velbegrunnede
valg. ■

R E A LT R YC K | C A S E

PP-FOLIE
– ET TRENDMATERIALE I EUROPA
Etterspørselen etter polypropylen-folie har økt kraftig de siste årene. Det skyldes i
stor grad at den har lavere miljøpåvirkning enn mange andre plasttyper, men også
at stadig flere oppdager og verdsetter egenskapene til materialet.

S

ammenlignet med de fleste andre plasttyper forbruker polypropylen, pp,
mindre energi under produksjon og bearbeiding, og gir
mindre CO2-utslipp. ppfolien kan også resirkuleres 100 prosent og brukes på nytt
i nye produkter.
– pp-folie fås i standard- og spesial
størrelser for offset- og digitaltrykk
industrien, også i bredformat opptil
1600 mm, sier Amir Sade, International
Sales Manager hos Mapal Plastics.
pp-folien er holdbar på flere måter: den har
høy slagfasthet, tåler tøffe værforhold og UV-stråling og er helt inert, som betyr at den ikke reagerer
kjemisk med omgivelsene. Den gode bestandigheten
når den utsettes for rengjøringskjemikalier, oljer og
giftige miljøer, gjør at pp-produkter tåler å brukes
for eksempel i oppvaskmaskiner og mikrobølgeovner.
– pp-folie har også en lav tetthet på ca. 0,91 til
1 gram per kubikkcentimeter. Det bidrar til miljø
gevinster, ikke bare under transport, men også ved
at energiforbruket ved produksjon og resirkulering
blir lavere enn for materialer med høyere tetthet,
sier Amir.

KONTINUERLIG UTVIKLING
Mapal Plastics pp-folie brukes ofte som emballasjemateriale til blant annet næringsmidler, medisiner
og kosmetikk; til ulike typer skilt-, merkings- og displayløsninger; til kontorrekvisita samt som dyrkingskar innen landbruket.
– Bruken av vår pp-folie har økt kraftig de siste
årene, ikke minst innen trykkeribransjen. I disse

www.gop.no

sammenhengene anbefales overflatebehandlingen
corona, som gir gode trykkegenskaper. Høy kvalitet på corona-behandlingen er avgjørende
for bedre resultater og lengre holdbarhetstid, sier Amir og legger til at når
man trykker på pp-folie, så kan man
redusere mengden trykkfarge/blekk
med opptil 30 prosent sammenlignet
med trykk på andre materialer. Det
bidrar til redusert miljøpåvirkning og
lavere kostnader.
– Vi arbeider kontinuerlig med å utvikle neste generasjon materiale innen vårt
område. Et av de nyeste
produktene er PolyCraft, opp
skummede pp-ark som egner
Den lave tettheten
seg spesielt godt til skilt- og
bidrar til miljøfordeler,
displayformål. Produktet har en
både under transport og
tetthet på 0,6 gram per kubikk
ved at energiforbruket ved
centimeter og en stivhet som
produksjon og resirkulegjør at man kan bruke tynnere
ring blir lavere.
ark, men det åpner også for nye
muligheter i nisjer som krever
tykkere og sterkere ark. Produktet er fortsatt i sluttfasen av utviklingen, og vi ser en sterk etterspørsel
fra en rekke europeiske land. Vi har allerede selektivt begynt å levere etter gode tilbakemeldinger fra
sluttbrukerne, sier Amir.
Han avrunder med å si at Mapal Plastics selvsagt
følger alle miljøforskrifter og at selskapet av miljøhensyn benytter seg av internt og eksternt gjenvunnede materialer i produksjonen. ■

Fotnote: PolyCraft er et registrert varemerke.
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VIGNETT

Transparente
opplevelser av lys
øker kundeopplevelsen i veldesignet kjøpesenter
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HALLARNA | CASE

Polymetylmetakrylat er mer kjent under betegnelsen akryl
eller varemerket plexiglas. Materialet har lav vekt, er lett å
bearbeide og fås dessuten i varianter som gir optimalt resultat
i kombinasjon med led-belysning – egenskaper som kom til
nytte da kjøpesenteret Hallarna fikk sine takhengte dekorasjoner.
FOTO: ANDREAS SVENSSON

P

er et spennende materiale å
jobbe med. Materialet kan enkelt be
arbeides til ønsket form, for eksempel
ved kapping, varmforming, fresing eller
diamantpolering. Dessuten er
plexiglas svært slagfast,
ekstremt transparent – mye mer enn
glass, 92 mot 87 prosent – og sam
tidig omtrent halvparten så tungt
som glass. Enkelte varianter av plexi
glas har også unike egenskaper når
det for eksempel gjelder lyssetting,
sier Roger Negård, salgssjef hos
Plexon, som spesialkonstruerer løsninger med plexiglas og led-belysning.
I kjøpesenteret Hallarna ble det brukt
plexiglas led, som er spesialutviklet for at hele
platen skal fylles med farge ved hjelp av rgb-led.
– De takhengte lysplatene i Hallarna gir mye opplevelse for pengene. Installasjonen er programmert
for dagsrytme, ulike høytider, begivenheter og
arrangementer i løpet av et år. Variasjonsmulig
hetene er uendelige, sier Roger.
lexiglas

Effekten ble svært god, men det visste vi på forhånd
da vi har levert lignende løsninger tidligere. Opp
levelsen av animert lys kan gi assosiasjoner til nordlys, og det er mange før oss som har prøvd uten å
lykkes, men vi mener at vi nærmer oss. Vi er
stolte over å ha fått bidra til publikums
opplevelsen i Hallarna, sier Roger. Han
mener at plexiglas burde brukes i flere
sammenhenger og understreker at
Evonik, som produserer plexiglas,
gir 30 års garanti mot solbleking og
krakelering av plexiglas utendørs.
– Evonik har allerede levert lysfasader
til en rekke land, og vi
Installasjonen er
mener arkitektene i Norden
programmert for dagsnå bør begynne å la seg inspirere
av fasader som kan endre karakter rytme, ulike høytider,
i forhold til den nordiske vinteren begivenheter og arranog sommeren. Samfunnet har inn- gementer i løpet av et år.
sett dette de siste årene; hvordan Variasjonsmulighetene
lys påvirker oss mer enn vi aner og er uendelige.
kan gi så mange helsefordeler, samtidig som vi bidrar til vakker arkitektur, sier Roger. ■

SEKSJONSMONTERING FOR 3D-EFFEKT
plexiglas-installasjonen i Hallarna er montert i sek-

sjoner for å skape en spennende 3D-effekt. Rent
praktisk ble platene delt inn i seksjoner med
aluminiumsrammer som inneholder led-remser.
– Ved å montere platene nær hverandre, oppnår
man overlapping og svært spennende lyseffekter.
Det kan oppfattes som animasjoner som rolig bølger
frem og tilbake, eller tofarget, gult og blått, til den
svenske nasjonaldagen, bare for å nevne to scenarioer.

www.gop.no
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Kjøpesenteret Hallarna, tidligere Eurostop, ved
E6 i Halmstad er blitt totalrenovert og utvidet fra
30 til ca. 90 butikker som har åpnet i etapper fra
høsten 2017 – de siste vil åpne i løpet av høsten
2019. En LED-belyst installasjon i PLEXIGLAS
gir en ekstra dimensjon til kundeopplevelsen.

Niklas Santesson,
senterleder

DA KJØPESENTERET
HALLARNA ble utvidet,

fikk de eldre delene en
ansiktsløftning for å matche den nyere delen.
En spesialdesignet lysinstallasjon, bestående
av 91 kantbelyste plater av plexiglas, skaper
en spennende romfølelse som dessuten kan
endre atmosfære gjennom valget av farge i
led-belysningen.
– Ideen til lysinstallasjonen i den eldre
delen av Hallarna var det arkitekten vår som
sto for, og vi falt umiddelbart for tanken og ideen.
Tanken på et levende lysspill som vi selv kunne
endre og justere på, var svært forlokkende. For
kundene gir det en spennende og levende lysopplevelse i kjøpesenteret, sier senterleder
Niklas Santesson.
Han mener at den visuelle opplevelsen er
viktig for kjøpesenteret.
– Det har blitt stadig viktigere å skille seg ut
i form og farge. Også med opplevelsesbetonte
ting, slik som lysspillet vi har med gops produkter. Jeg er overbevist om at utformingen skaper
nysgjerrighet, som igjen bidrar til flere besøkende til kjøpesenteret. Dette håper vi igjen vil
føre til økt omsetning i butikkene. Det blir også
et trivelig miljø med en slik installasjon.
– Vi har fått positive reaksjoner fra både kunder og butikkmedarbeidere. I og med at vi kan
justere lyssettingen i installasjonen etter ulike
temaer og begivenheter, blir det et svært levende
og effektfullt handelsmiljø. ■
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ROBUST KLASSIKER
Varemerket PLEXIGLAS er så sterkt at det nesten har blitt synonymt med den like sterke
akrylplasten som brukes i alt fra reklameskilt til innredning og ubåtvinduer.

L

aura Tils, Brand Ambassador
for plexiglas hos utvikleren og
produsenten Evonik, sier at de
vanligste bruksområdene for
plasten er i butikkdisplayer,
reklameskilt og som veggkledning i kjøkken eller baderom. Du finner også
materialet i en rekke andre sammenhenger,
for eksempel fasader, ubåtvinduer, flyvinduer og som lyd- og vindbeskyttelse, for
eksempel på broer.
– Det gir fri sikt, beskytter mot regn, hagl
og blåst, tåler ekstremt trykk og varme, er
bruddsikkert og forvrenger ikke farger.
På grunn av de utmerkede formingsegenskapene til materialet finnes det virkelig
ingen kreative grenser, sier Laura.
Hun legger til at plexiglas ikke gulner.
Avhengig av materialkvaliteten og klimaforholdene på stedet, og bortsett fra hardbelagte overflater, gir klare transparente
plater en lysoverføring på opptil 90 prosent
etter 30 år. Det er et av de beste overførings
nivåene som tilbys av noen plasttype.

PERFEKT TIL
LED-INSTALLASJONER
brukes ofte sammen med led og
skaper da en jevn lysoverflate som åpner for
en bakgrunnsbelysning uten at man ser

led-punktene. Materialet er i sin opprinne-

lige form helt transparent og fargenøytralt,
og dermed forvrenges ikke lysdiodenes
farger. Ved å tilsette fargepigmenter eller
lysspredningspigmenter kan materialet tilpasses til ulike belysningssituasjoner.
– Man kan for eksempel skape en spennende effekt med plexiglas led for kantbelysning. Produktet brukes i led-installa
sjonen i kjøpesenteret Hallarna. Et annet
eksempel er at det kan brukes til vinduer
som er transparente om dagen og opplyst
om natten, sier Laura.
Hun påpeker at plexiglas
har eksistert i over 85 år,
men at materialet hele
tiden forbedres for å
skape flere mulig
heter og bruksom
råder.
– Vi har for eksempel forbedret våre
nåværende plexiglas
Black & White-alternativer med bedre lysspredende
egenskaper, sier Laura. ■

Laura Tils,
Brand
Ambassador

plexiglas

www.gop.no

Fotnote: plexiglas er et registrert varemerke.
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VIGNETT

ET DEILIGERE

› Enkelt å montere
› Slipper gjennom mye lys
› Filtrerer bort UV-stråler
› Holder på varmen
› Lett konstruksjon krever
færre stendere
› Konstruert for nordiske
forhold
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S O R T I M E N T B YG G O G H A G E

UTELIV
DER DE FØRSTE solstrålene kommer om mor-

genen. Eller de siste om kvelden. Der man kan
være i le for vinden, regnet og mørket. Ved muren,
under treet eller oppe i høyden.
Alle disse stedene og tusen andre så vi for oss
da vi utviklet sortimentet innen Bygg og Hage.
Disse plassene er der, det handler bare om å finne
dem og gjøre dem spesielle. Og det har aldri vært
enklere.
Jobben vår er å gjøre drømmer til virkelighet.
Vi utvikler produkter som gjør det enkelt for folk
å oppleve mer.

gop MULTIGLAS KANALTAK
gop Multiglas er kanaltak produsert av
slagfast polykarbonat.

gop Multiglas passer utmerket også i interiørsammenheng.
Som her, på Lammhults stand under Lys- og møbelmessen i Stockholm.

www.gop.no
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ETTERSPØRSELEN DRIVER
FREM bærekraftige
PRODUKTER
Julen 2018 kåret HUI Research det resirkulerte
plagget – helt eller delvis produsert av resirkulerte
materialer, eller brukt – til årets julegave.
Resirkulert er en voksende trend
også innen plastindustrien.

Martin Olsson,
forretningsutvikler

M

artin
Olsson,
forretningsutvikler
hos gop, sier at selskapet får
stadig flere spørsmål om materialene er resirkulerbare og om de består av resirkulerte
råvarer. En av gops målsettinger er å aktivt tilføre
nye bærekraftige og miljøsmarte produkter i utvalget. I januar 2019 lanserte gop EKOply, en plate i
resirkulert polypropylen/polyeten som for eksempel
kan erstatte plywood. Dette materialet kan resirkuleres opptil åtte ganger.
– Våren 2019 går vi dessuten over til emballasje
som utelukkende består av resirkulerte materialer,
både til egen bruk og som produkter som selges til
kundene, sier Bengt Andersson, som er produktsjef
hos gop.
– I dag er miljøaspektet alltid et av kriteriene når
vi tar inn nye produkter, og vi skal drive det så langt
vi kan. Bærekraftige produkter handler selvsagt ikke
bare om hvorvidt materialer er resirkulerte eller om
de kan resirkuleres. Vi må se på hele livssyklusen
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PRODUKTUTIKLING OG MILJØ

med råvarer, effektive produksjonsprosesser, transport, levetid og lignende, sier
Anna Wennergren, markedssjef hos gop.
Ifølge Martin er produsentene i dag
ofte svært aktive med å utvikle nye
materialer, og stadig flere produserer
for eksempel bioplast.
– Med økt etterspørsel på disse produktene kan vi forhåpentligvis få opp volumene og dermed kunne tilby konkurransedyktige
priser. I dag ligger prisen relativt høyt sammenlignet med tilsvarende produkter.

ØKT ETTERSPØRSEL ETTER KUNNSKAP
– Det er en sterkere etterspørsel etter informasjon og dokumentasjon i dag, både fra kundene og
sluttkundene. Vi arbeider med å tydeliggjøre og
fylle på med informasjonen som kundene trenger,
for eksempel hvilke produkter som er av resirkulert materiale og hva som kan resirkuleres. Det er
nå lettere å finne informasjonen på hjemmesiden
og i nettbutikken gop Store, sier Anna.
Hun understreker viktigheten av å analysere
alternativene:
– Når det gjelder biler, har det vist seg at bio
drivstoff ofte er verre for miljøet, og på samme
måte er ikke bioplast alltid bedre enn resirkulert.
Vi arbeider kontinuerlig med å oppdatere og
utdanne oss selv, og vi forsøker hele tiden å bli
tydeligere i dialogen med samarbeidspartnere
og kunder. Det er viktig for oss å kunne hjelpe dem
med argumenter og kunnskap og ikke bli dratt inn
i en generell plastdebatt som ikke alltid bygger
på fakta. Vi må ha en transparent og åpen dialog.
– Med plast, som alt annet, gjelder det å finne
riktig produkt til riktig formål, og å
se hvilket materiale som er mest
miljøvennlig med tanke på for
eksempel brukstid. Når det
gjelder bruksområder med
kort levetid, for eksempel
reklame og emballasje,
styrer vi gjerne mot resirkulerbare materialer, sier
Bengt.
Bengt
Andersson,
produktsjef

BEHOV FOR
RESIRKULERINGSSTRUKTUR
I dag er det selvsagt for de fleste husholdninger å
kildesortere og ta med tomemballasje til gjenvinningsstasjonen. Men det mangler lignende løsninger for selskaper.

www.gop.no

Anna Wennergren,
markedssjef.

– Det må komme tilsvarende for industriprodukter, der det er snakk om enda større mengder.
Tenk for eksempel på all emballasjen som havner
hos selskapene. I dag er det få organisasjoner som
tar imot materialer, selv om de er resirkulerbare.
Vi skulle ønske det var flere selskaper som tok seg
av resirkulering, det finnes ingen åpenbare samarbeidspartnere for kundene, sier Martin.
– Vi gjennomgår de sirkulære
prosessene; som leverandør har
vi et ansvar for å sette produkMiljøaspektet er
tene i en sløyfe som er bærekrafalltid et av kriteriene
tig og attraktiv. Men det funker
ikke å samle inn fem plater i når vi tar inn nye
Boden, to i Simrishamn. Når produkter, og vi skal
mindre kunder og aktører er drive det så langt
spredt over landet, blir det kost- vi kan.
bart med returer, også for
miljøet i form av utslipp fra transport. I storbyene,
der det er mye utendørs reklame på ett sted, skulle
det for eksempel være gode muligheter til å samle
inn og resirkulere eller til og med returnere materialet. Da kunne vi ha sørget for at det ble laget
nye ting av materialene, for eksempel emballasje
eller lignende, sier Bengt.
– Mange etterspør resirkulert plast, men i den
grafiske industrien, der det stilles strenge krav til
trykkresultater, kan det bli vanskelig å garantere
fargegjengivelse. Jeg tror det ikke vil ta så lang tid
før det blir enklere å resirkulere produkter. Vi
ligger allerede godt an i Sverige, men jeg tror det
vil bli mer sirkulært, at vi ganske raskt finner en
løsning på hvordan materialene skal håndteres.
Det er delvis opp til politikerne, men jeg tror også
at resirkulerte materialer vil bli business. Det har
allerede skapt en etterspørsel på en annen måte
enn før, sier Anna. ■
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VÅRT SORTIMENT
INDUSTRI OG REKLAME

28 Akryl
30 Aluminiumskompositt
31 ABS
32 Benkeplate kompositt
33 APET
33 PETG
34 Polykarbonat
36 Polyeten
37 Polystyren
38 Polypropaylen
40 PVC
41 LED
43 Lim og tilbehør

www.gop.no
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AKRYL
Allsidig materiale som mange liker takket være den høye transparensen,
slagfastheten og UV-stabiliteten. Materialet produseres på to ulike måter:
akryl XT produseres i en ekstruder, og akryl GS støpes mellom to glassplater.
Akryl er i utgangspunktet helt fargeløs, men kan innfarges til et utall farger.
Materialet kan resirkuleres.

AKRYL EKSTRUDERT OG STØPT
Ekstruderte (XT) og støpte (GS) akrylplater som passer til en
rekke bruksområder, f.eks. innredning, skilt og grafiske materialer.
Ekstruderte plater har bedre tykkelsestoleranser og egner seg
bedre til varmforming. Støpte plater brukes når materialet trenger
gode bearbeidingsegenskaper, f.eks. ved laserskjæring eller
mekanisk bearbeiding.

› PLEXIGLAS XT ufarget

› PLEXIGLAS GS ufarget

› PLEXIGLAS XT farget

› PLEXIGLAS GS farget

› CRYLON XT ufarget

› CRYLUX GS ufarget

› CRYLON XT farget

› CRYLUX GS farget

› PLEXIGLAS XT Anti Reflex

› Tilbehør: Profiler

› PLEXIGLAS XT Hard Coat

AKRYL SLAGFAST
Materialet kombinerer egenskapene til Akryl XT, som UV- og
værbestandighet, men med svært høy slagseighet. Det slagfaste
materialet fås i ulike slagseighetsgrader, noe som gjør at man
kan tilpasse styrken til formålet. Materialet er vanligvis like lett
å bearbeide som vanlig akryl.

› PLEXIGLAS XT Resist
› CRYLON XT High Impact
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AKRYL FROSTET
Plater og rør med matt overflate på den ene eller begge sidene.
Lysspredende materiale som fås i en rekke ulike farger. Den matte
overflaten gjør platen bestandig mot fingeravtrykk og synlige riper.

› PLEXIGLAS GS Satinice
› CRYLON XT Softtone

AKRYL LED
Transparente og opale plater med lysledende og lysspredende
egenskaper tilpasset for LED-lys. Platene sprer lyset på en bedre
måte enn vanlig innfargede akrylplater. Det gjør det mulig å lage
svært tynne bak- og sidebelyste skilt der man kan bruke en rekke
ulike lyskilder. Materialet fås med flere ulike opaliteter og egen
skaper. Tykkelser opp til 30 mm.

› PLEXIGLAS GS LED
› PLEXIGLAS XT LED
› CRYLUX GS LED

AKRYL RØR OG STAVER
Allsidige rør og staver i ekstrudert akryl. Høyglanset eller matt
overflate. Svært lett å bearbeide og tilpasse til bruksområde.

› PLEXIGLAS XT Rør
› PLEXIGLAS XT Stav

AKRYL SPEIL OG PRISME
Akryl Speil har samme belegg som et glasspeil, men akrylen
gjør den lett å bearbeide. Fås i en rekke ulike farger, noe som gir
gode designmuligheter. Akryl Prisme er en rastrert akryl med
pyramidemønster. Materialet brukes ofte til lysspredning.

› Akryl Speil
› Akryl Prisme

www.gop.no
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ALUMINIUMSKOMPOSITT
Sandwich-plate med slette overflatesjikt av aluminium samt en

gobond

kjerne av polyeten. Konstruksjonen gir et lett og stivt materiale
med unike bearbeidingsmuligheter og svært gode trykkegen
skaper.

GOBOND
Sandwich-plate med yttersjikt av 0,18–0,3 mm aluminium og kjerne
av polyeten. Materialet har svært gode trykkegenskaper og passer
utmerket blant annet som trykk-, skilt- og displaymateriale.

DIBOND
DIBOND består av en kjerne av polyeten og et yttersjikt av
0,3 mm aluminium. Det tykke aluminiumsbelegget gir platen unike
bearbeidingsmuligheter, samtidig som materialet er lett og stivt.
Overflatebelegget av superpolyesterlakk garanterer utmerkede
trykkegenskaper.
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DILITE
Sandwich-plate med yttersjikt av 0,2 mm aluminium og kjerne av
polyeten. Perfekt for slette trykk- og displayapplikasjoner som ikke
krever noen bearbeiding.

STACBOND
Sandwich-plate for kledning av blant annet fasader, dører eller
vinduer. Materialet består av en kjerne av polyeten eller mineral som er dekket på begge sider av en lakkert 0,5 mm tykk
aluminiumsplate. StacBond leveres også med et komplett
opphengssystem tilpasset det aktuelle prosjektet.

ABS
Svært slagseigt materiale som er lett å vakuumforme og bearbeide. Materialet er svært
bestandig mot f.eks. vann, uorganiske salter, alkalier og visse syrer. Grunnutførelsen er
naturfarget eller lysebrun, men fargemulighetene er ubegrensede.

ABS NARV
Utmerket til en rekke ulike bruksområder som krever høy
slagfasthet, f.eks. industribruk eller takbokser. Materialet kan
varmformes. Narv 4.

www.gop.no
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BENKEPLATE
KOMPOSITT
MEGANITE
Meganite er et mineralkompositt eller en solid overflate bestående
av akryl- og aluminatrihydrat. De viktigste bruksområdene for
materialet er f.eks. baderoms-, kjøkken- og butikkinnredninger.
Materialet har slitesterke, porefrie og hygieniske overflater, noe
som gjør at bakterier eller skitt ikke fester seg og som gjør at det
egner seg utmerket i f.eks. laboratorie-, sykehus- og restaurantmiljøer. Materialet kan resirkuleres.

32

APET
APET er en slagfast plast med gode optiske egenskaper og
svært god kjemikalieresistens. Materialet er lett å bearbeide
og kan kaldbukkes. Materialet kan resirkuleres.

APET-PLATER
Homogene plater med utmerkede kaldbukkingsegenskaper og god
kjemikalieresistens. Materialet er næringsmiddelgodkjent og fås med
antireflekterende overflate.
› Axpet

› HIPEX A

APET FOLIE
Slitesterk folie med gode bearbeidingsegenskaper. Perfekt som emballasjemateriale til næringsmidler og medisiner eller som frontplast for skjermer.
› Axpet

PETG
PETG er beslektet med APET, men er mer slagfast og har bedre
varmformingsegenskaper. PETG egner seg også til digitaltrykk
og andre trykketeknikker. Materialet kan resirkuleres.

PETG-PLATER
Allsidige plater med utmerkede varmformende og mekaniske
egenskaper, som gir designere og konstruktører stor frihet når
de skal lage kompliserte transparente former. Utmerket som
materiale til skjermer, emballasje og butikkinnredning. Materialet
er næringsmiddelgodkjent og har gode trykkegenskaper.

› Vivak
› HIPEX G
www.gop.no
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POLYKARBONAT
Polykarbonat/PC er optisk klart og ekstremt slagfast. Fordi materialet
er lett å bearbeide og varmforme, brukes det mye i industrien og til
sikkerhetsglass. PC kan innfarges i en rekke ulike farger, men de vanligste
er klar, opal og røyk. Materialet kan resirkuleres.

gop MULTIGLAS

PC
Allsidig materiale med høy transparens og jevn overflate. Det slagfaste materialet er lett å bearbeide og passer til en rekke bruks
områder som krever høy slagfasthet.

› Makrolon GP
› IMPEX

PC Hard Coat
PC med unik overflatebehandling som gjør platene ekstra ripe
bestandige, mer kjemikalieresistente og bedre beskyttet mot UV.

› Makrolon AR, Abrasion Resistant
› IMPEX HC, Hard Coat

PC UV
PC med forsterket UV-beskyttelse, noe som gjør materialet
perfekt egnet for utendørs bruk. Akkurat som i sin standard
utførelse har materialet høy lystransmisjon og er ekstremt slagfast, varmebestandig og har høy brannklasse.

› Makrolon UV
› IMPEX UV
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KANALTAK
Slagfast og UV-beskyttet kanalplast for lysgjennomslipp i utetak
og andre utemiljøer. Materialet kan også brukes i interiører, f.eks.
til innredninger, butikker og møbler.

› gop Multiglas
› gop Multiglas DP

FASADESYSTEM
Komplett system av kanalplast med tilhørende profiler, feste
elementer, pakning og teip. Panelene har svært god isolerings
evne. Systemet egner seg som ytterveggsfasade på både private
og kommersielle bygninger. Materialet slipper gjennom mye lys,
samtidig som det isolerer godt og filtrerer bort UV-stråling.

› RODECA

www.gop.no
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POLYETEN
Polyeten/PE er en svært slagfast plast med høy kjemikalieresistens
og fuktbestandighet. Materialet brukes ofte til ulike industrielle applikasjoner, da det kan varmformes og har svært gode glideegenskaper.
Kan brukes i kontakt med næringsmidler. Materialet kan resirkuleres.

PEHD
Svært stivt og kostnadseffektivt materiale med høy kjemikalieresistens. Middels høy molekylær tetthet. Brukes blant annet i fiskeindustrien, hockeybaner, næringsmiddelproduksjon, landbruks
produkter o.l.

› PEHD300
› PEHD Simona

EKOply
Plate av 100 % resirkulert polyeten og polypropylen. Materialet har
lav vekt og svært høy slagfasthet, noe som gjør det til et utmerket
alternativ til f.eks. MDF og plywood.

› EKOply
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POLYSTYREN
Polystyren/PS er en amorf termoplast med høy stivhet og hardhet.
Materialet har dessuten svært gode formingsegenskaper og god
kjemikaliebestandighet. Materialet passer perfekt til ulike typer

goboard

reklameapplikasjoner. Fås som homogen plate og i skumutførelse.
MADE IN GERMANY

HIPS
Slagfaste homogene plater for displaymaterialer, butikk
innredning eller annen grafisk produksjon. Fås i ulike farger
samt med speiloverflate for en effektfull design. Materialet
kan resirkuleres.

› HIPS

PS SKUMMET
Perfekt materiale for applikasjoner som krever lav vekt,
svært høy stivhet og godt vedheft ved digital- og screentrykk. Materialet har skumkjerne og homogen overflate.
Fås i en rekke ulike utførelser og tykkelser.

› SMART-X

› STADUR SF

› goBoard Viscom

› STADUR Easyprint

› goBoard Isolation

www.gop.no
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POLYPROPYLEN
Polypropylen/PP er en slagfast plast som er klar i grunnutførelse, men

Akylite

som kan innfarges i et ubegrenset antall farger. Materialet passer bra til

Akyprint

en rekke ulike trykkapplikasjoner, samtidig som det både kan falses og
stanses. Ved trykk anbefales coronabehandlet overflate for beste resultat.

Akyboard

Materialet kan resirkuleres.

PP KANAL
Slitesterk plast i kanalkonstruksjon med svært lav vekt. Yttersjiktene er coronabehandlet, noe som gir en god trykkflate for både
digital- og screentrykk. Materialet er resistent mot vann, fett og
olje og har god beskyttelse mot både mineralbaserte og organiske
syrer og løsemidler. Perfekt til enkelt- og dobbeltsidige trykksaker,
skilt, produktdisplayer og ulike typer forpakninger.

› PP Kanal
› Tilbehør: Meglerstativer

PP BUBBEL
Sandwich-plate med tre sjikt av polypropylen: et varmformet midtlag og to solide plater som yttersjikt. Platen får sin lave vekt og
stivhet gjennom boblene i kjernen. Materialet er holdfast og svært
motstandsdyktig mot fukt. Materialets slette og coronabehandlede
overflater har utmerkede trykkegenskaper og passer perfekt til
enkelt- og dobbeltsidige applikasjoner som krever lav vekt og lang
holdbarhet.

› Akylite
› Akyprint
› Akyboard
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PP FOLIE
Slagfast folie med lav egenvekt. Passer utmerket til produktfor
pakninger, kontor- og gavemapper, ulike typer skiltmaterialer eller
som fuktbeskyttelse under hvitevarer. I standardsortimentet er
det mange farger, men fargeskalaen er i prinsippet uendelig da
materialet kan spesialproduseres i så godt som alle farger. Fås
også i utførelsen tett hvit, som er perfekt for dobbeltsidige trykk
da det ikke slipper gjennom bakgrunnslys.

› PP Folie

www.gop.no

39

PVC
Polyvinylklorid/PVC er et vanlig plastmateriale som man finner i en
rekke applikasjoner. Materialet har utmerket kjemikalieresistens og
værbestandighet. I sin rene form er PVC hard og sterk. Ved å blande
inn elastere eller mykgjørere kan egenskapene varieres fra myke til
stive konstruksjonsmaterialer.

PVC HOMOGEN
Slagfast materiale som kan brukes til en rekke applikasjoner,
f.eks. avskjerming, instrumentpaneler, maskinbeskyttelse eller til
grafisk industri. Materialet er svært lett å bearbeide og har gode
formingsegenskaper.

› PVC Homogen

PVC FOLIE
Stiv PVC-folie i ark tilpasset for digitaltrykk. Folien holder høy
kvalitet og passer utmerket i offset, screen og flatbed.
Materialet er næringsmiddelgodkjent.

› PVC Folie

PVC SKUMMET
Skummateriale med svært lav vekt. Fås i en rekke utførelser med
ulike egenskaper avhengig av bruksområde. Perfekt til blant annet
printapplikasjoner som krever lav vekt.

› FOREX Classic

› FOREX Lite

› FOREX Print

› KömaCel

› FOREX Color
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LED
Høykvalitativ LED-belysning fra amerikanske SloanLED.
LED-applikasjonene er spesielt utviklet for belysning av skilt,
fasadebelysning og annen grafisk kommunikasjon. Vi har
også et program for belysning av bensinstasjoner, utvendig
som innvendig.

PROFILBOKSTAVER
Bredt utvalg av LED-lys spesielt utviklet for belysning av både
grunne og dype profilbokstaver. Fås både som LED-stripe og i
individuelle LED-moduler med ulike kvaliteter og egenskaper.

› Prism Nano

› Prism

› BendLUX

› Prism mini 2

› VL Plus 3

LYSBOKS
LED-moduler til enkelt- og dobbeltsidige lysbokser. Tilpasset
for så vel tynne som dype og store lysbokser. Enkle løsninger
for både nyproduserte og ettermonterte applikasjoner.

› VL Plus 3

› PosterBOX Slim 2

› Prism

› PosterBOX 3

› Prism Mini 2

› SignBOX 3

› PosterBOX Mini

ALTERNATIV TIL LYSRØR
Utmerkede løsninger for toppbelysning av ubelyste skilt eller
dekorbelysning. Enkel og rask montering.

› HighLINER 2
› SlimLINER
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LED-LYSRØR
LED-lysrør i ulike utførelser for kreative skiltløsninger. Fås både
som rampeprodukt og formbare neonlignende LED-lysrør av
silikon.

› FlexiBRITE
› LEDStripe
› ColorLINE

UTEBELYSNING
Spesialdesignet belysning for bensinstasjoner som både skaper
oppmerksomhet og gir en energieffektiv belysning.

› PDL3 MODUS

OMFORMER
Robuste omformere med den nyeste teknologien, utviklet for å
holde lenge og samtidig gi en så energieffektiv strømforsyning
som mulig.
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› 12V DC 25W Compact IP67

› 12V DC 120W 120D1 IP54

› 12V DC 60W 60C1 IP54

› 24V DC 40W IP67

› 12V DC 60W 60W1 IP68

› 24V DC 100W IP68

LIM OG
TILBEHØR
Bredt utvalg av lim til sammenføyning av
ulike typer plast.

Akryllim
› Acrifix

PC lim
› Ruderer

Katalysator og tynner
› Acrifix

www.gop.no
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VELKOMMEN
TIL gop!
gop er en familiebedrift som ble etablert i 1968.
Med 50 år i bransjen og en lidenskap for plast i alle slags
former, kan vi i dag tilby et bredt sortiment for både
forbrukere og bedrifter.
I utvalget har vi både egenutviklede produkter og markedets
sterkeste varemerker. Felles for alt vi leverer, er at det
tilfredsstiller markedets strenge krav til funksjon og kvalitet.
Hovedkontoret ligger i Kungsbacka, og vi har
salgskontorer og lagre i Stockholm, Oslo
og på Sjælland.
Les mer om oss og hva vi tilbyr på
www.gop.no

@gop_norge

KUNGSBACKA Besøksadresse: Magasinsgatan 16. Tlf.: +46 31 87 00 10. E-post: info@gop.se
STOCKHOLM Besøksadresse: Mjölnarstigen 16–18, Spånga. Tlf.: +46 8 795 94 90. E-post: info@gop.se
SJÆLLAND Besøksadresse: Tingbjergvej 6, Bjæverskov. Tlf.: +45 70 40 40 44. E-post: info@gop.se/dk
OSLO Besøksadresse: Vollaveien 20A. Tlf.: +47 23 28 90 30. E-post: post@plastkompaniet.no
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